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Arkivsak: 17/1163   

Sakstittel:  20/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTTAK AV MASSER 

VED KUVANN MASSETAK  

 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon etter Plan- og bygningsloven § 19-1, datert 

21.11.2017, fra kommuneplanens krav om utarbeidelse av reguleringsplan for uttak av 

masser i Kuvann massetak på eiendommen gnr. 20 bnr. 1. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommunens arealplan (KPL 2022200301) sin bestemmelse 

om utarbeidelse av reguleringsplan i område for råstoffutvinning for uttak av 3 000 

fm
3
 fra eksisterende massetak ved Kuvann (GID 20/1), jfr. Pbl § 19-2. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler 

ved tilgang til nærliggende masser i forbindelse med plastring av fyllingsfront ved 

anlegget i Friarfjord fremfor de ulemper det medfører ved ikke å utarbeide 

reguleringsplan. Området er allerede tatt i bruk og det vil i tillegg være mulighet for 

ytterligere oppfølgning av uttak etter mineralloven § 43 dersom samlet uttak 

overstiger 10 000 m
3
. Det tillegges også stor vekt at ingen av sektormyndighetene 

gikk mot søknaden. 

 

3. Vilkår for dispensasjonen: 

 Dispensasjon etter Pbl § 19-2 faller bort dersom det ikke er søkt byggetillatelse 

etter Pbl kap 20 innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, jfr. Pbl § 21-9.  

 Ved uttak av masser over 500 m
3
 skal tiltakshaver sende melding til 

Direktoratet for mineralforvaltning minst 30 dager før oppstart av drift. Det 

minnes samtidig om at dersom uttaket medfører at det samlede uttaket 

overskrider 10 000 m
3
 skal det søkes driftskonsesjon iht. minerallovens § 43 

for uttak iverksettes. 

 Det må avklares med Fylkesmannen i Finnmark om evt. tillatelse etter kap. 30 

i forurensningsloven. 

 Det må avklares med Statens vegvesen om utforming og tillatelse for 

oppgradering av avkjørsel til Fv. 98. 

 Avslutningen av bruddet etter uttak skal utføres på en slik måte at det ikke 

utgjør fare for liv og helse. Det skal i tillegg tilstrebes å utforme terrenget slik 

at uttaket blir minst mulig skjemmende og iøynefallende.  

 Skulle det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/ 

spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 

sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om 

Kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. 

 

4. Klagerett 

I samsvar ned Forvaltningsloven § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. Klagen 

skal sendes Lebesby kommune. 

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse. 



 

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes 

og de grunner som anføres klagen. 

 

 

Saksutredning: 

Vedlegg: 
1. Søknad om dispensasjon, datert 21.11.2017. 

2. Informasjon, mail av 22.12.2017. 

3. Oversiktskart. 

4. Utsnitt av kommunekartet. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon, etter Plan- og bygningsloven (Pbl) § 

19-1, fra kommuneplanens arealdel. Søknaden gjelder uttak av masser fra avsatt område for 

massetak i kommuneplanen, men hvor det kreves utarbeidelse av reguleringsplan dersom 

grensen for 1 000 m2 (1 dekar) eller 5 000 m3 overskrides. Søknaden gjelder massetak ved 

Kuvann gnr. 20 bnr. 1 ved Ifjord.  

 

Opplysninger fra Matrikkelen:  

Søker:     Paulsen Entreprenør AS, Postboks 221, 9711 Lakselv  

Beliggenhet:    gnr. 20 bnr. 1 Kuvann ved Ifjord, Lebesby kommune  

Koordinat:    Euref89 UTM 35 N – 7 815 271, Ø – 501 766  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

«Det søkes om og ta ut 3 000 fm3 med plastrings stein/ filterlag 0 – 400 mm til 

prosjekt Laksefjord AS – smoltanlegg til plastring mot sjø.  

 

Vil med dette søke om dispensasjon om uttak av stein til prosjekt i Friarfjord 

smoltanlegg for etablering av plastring mot sjø ved uttak av masser ved Kuvann kan 

vi om ønskelig frakte returmasser rene masser fra bruket i Friarfjord til og legge 

igjen såret som blir i forbindelse med uttak av stein om det er ønskelig om ikke dette 

er ønskelig kan vi legge taket igjen ved og planere massene etter sprengning og uttak i 

en slak skråning.»  

 

Planstatus for området:  

Det aktuelle området er i kommunens arealplan definert som område for råstoffutvinning. 

Følgende bestemmelse i planen får betydning for deres søknad:  

 

Områder for Råstoffutvinning  

I områder for råstoffutvinning kan det drives kommersielt uttak av stein, grus og sand. 

Før åpning av nye masseuttak som overskrider 1000 m2 (1 dekar) eller 5000 m3, og 

for eksisterende uttak som utvides ut over nevnte grenser, skal det utarbeides 

reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Bygningsrådet avgjør hvilke av de to 

plantyper som skal benyttes.  

 



«Reguleringsplaner for masseuttak skal bl.a. sikre ytre grenser for uttak, bunnkvote, 

fastsette uttaksvolum, vise evt. deponiområder. Planene bør i tillegg ha bestemmelser 

om etappevis avslutning, istandsetting av landskapet og etterbruk.»  

 

Det planlagte uttak i massetak ved Kuvann vil medføre en utvidelse over grensen satt i 

gjeldende arealplan for Lebesby kommune. Det har tidligere vært tatt ut masser i det aktuelle 

massetaket. Det vil derfor være krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan for området for 

uttak av masser i dette feltet. Søker er derfor avhengig av dispensasjon fra bestemmelsen om 

utarbeidelse av reguleringsplan i gjeldende kommuneplan.  

 

Uttalelser fra sektormyndighetene: 

Den 10.1.2018 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 9. februar 2018. Følgende uttalelser 

er kommet inn: 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), e-mail datert 2.2.2018 – 

Det søkes om uttak av masser i eksisterende massetak. NVE kan ikke se at det berører 

våre ansvarsområder og har derfor ingen merknader til saken. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), brev datert 5.2.2018 –  

DMF har ingen vesentlige innvendinger mot at dispensasjonen blir gitt selv om det 

mangler en vurdering av massene og forekomsten det skal tas ut fra. I en planprosess 

og ved søknad om konsesjon ville dette vært vurdert. Et viktig hensyn er at driftsmåte 

og drift planlegges og gjennomføres på en måte som sørger for at forekomsten blir 

utnyttet på en mest mulig hensiktsmessig måte. 

 

Det er meldeplikt for alle uttak over 500 m3. For uttak over 500 m3 masse skal 

tiltakshaver sende melding til DMF. Meldingen skal sendes inn til DMF minst 30 

dager før oppstart av drift. Se nettsiden vår for spesifisering av hva meldingen skal 

inneholde. https://www.dirmin.no/tema/oppstart-av-uttak.  

 

DMF vil også minne om at dersom det på et senere tidspunkt legges planer for uttak 

over 10.000 m3 skal det søkes om driftskonsesjon i henhold til minerallovens § 43 før 

uttak iverksettes. 

 

Sametinget, brev datert 5.2.2018 –  

Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og ellers kjente forhold kan vi ikke se at 

det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete 

samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til søknaden. 

 

Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 9.2.2018 – 

Innledningsvis vil vi minne om at kommunen må vurdere om søknaden oppfyller 

vilkårene for å kunne gi dispensasjon. Vilkårene framgår av plan- og bygningsloven § 

19-2. Blant annet kreves det at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra 

ikke blir vesentlig  

tilsidesatt, og det må også foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for 

dispensasjon.  

Kommunen må også vurdere presedensen av et eventuelt positivt vedtak.  

 

https://www.dirmin.no/tema/oppstart-av-uttak


Etter mineralloven § 43 krever et samlet uttak på mer enn 10.000 m3 masse, samt 

ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning 

med Bergmesteren for Svalbard (DMF). Med samlet uttak menes totalt volum som 

skal tas ut i løpet av uttakets gjenstående levetid. Ethvert uttak av naturstein krever 

driftskonsesjon, uansett uttaksvolum. Driftskonsesjon skal være gitt før uttak kan 

igangsettes. 

 

Fylkesmannen vil ikke motsette seg at det blir gitt dispensasjon fra plankravet, i og 

med at området er avsatt til formålet. Vi forutsetter imidlertid at det blir klarert med 

Direktoratet for mineralforvaltning om tiltaket krever driftskonsesjon. Dersom det 

foreligger et slikt krav, får vi søknaden om driftskonsesjon til uttalelse og kan da 

spille inn forslag til relevante betingelser drift og avslutning av uttaket.  

 

Kapittel 30 i forurensningsforskriften omhandler forurensinger fra produksjon av 

pukk, grus, sand og singel. Forskriften inneholder rammebetingelser for utslipp av 

støv og utslipp til vann, samt grenseverdier for støy. Når særlige forhold tilsier det, 

kan fylkesmannen kreve at også virksomheter som omfattes av kap. 30 skal ha 

særskilt tillatelse fra forurensningsmyndigheten, jfr. forurensningsloven § 11.  

 

Tiltaket må derfor meldes til Fylkesmannen på fastsatt skjema. Dette ligger 

tilgjengelig på www.fylkesmannen.no/Finnmark/Miljo-og-klima/Forurensning/. 

 

Finnmarkseiendommen, brev datert 9.2.2018 –  

Vi ønsker å gjøre en nærmere vurdering i forhold til om et nytt uttak og utbedring/ 

opparbeidelse av veg vil være endret bruk av utmark, og i så fall behandles etter 

Finnmarksloven. Vi ber derfor om utsatt frist til 20.2.2018. 

 

Lebesby kommune ga tilsvar i brev datert 14.2.2018: 

Lebesby kommune gir herved i tråd med plan- og bygningsloven § 2-5, 3. ledd 

Finnmarkseiendommen utsatt høringsfrist til tirsdag 20. februar 2018. 

 

Finnmarkseiendommen, brev datert 9.2.2018 –  

Paulsen Entreprenør AS har søkt om utvinningsrett for Kuvann massetak – for et uttak 

inntil 10 000 m
3
. Uttaket vil overstige både volum- og arealkravet i gjeldende 

planbestemmelser. Søknaden er ikke behandlet, i påvente av kommunens behandling 

av dispensasjon fra bestemmelsene. 

 

Generelt har FeFo få opplysninger og lite historikk om masseuttaket. På vedlagte 

bilder kan man ikke se at det har vært uttak av masser her. I 1991 gav Finnmark 

jordsalgskontor Friarfjord AS rett til undersøkelser mht. forekomster av naturstein 

(type grønt konglomerat) og å bryte ut blokker. Tillatelsen varte i 5 år, se. Vedlegg. 

 

Masseuttaket er delvis gjengrodd. Det er litt søppel i området etter tidligere drift og 

annen virksomhet. Masseuttaket er ikke registrert i NGUs grus- og –pukk database. 

 

Veien fram til uttaket er svært dårlig. Ved drift i uttaket vil det måtte gjøres inngrep 

for å utbedre veien. Dette tiltaket bør vurderes av Lebesby kommune, som en følge av 

gjenopptatt drift i Kuvann massetak. 

 

http://www.fylkesmannen.no/Finnmark/Miljo-og-klima/Forurensning/


Kuvann masseuttak er avsatt til råstoffutvinning. Da det her ikke skal tas i bruk 

betydelig nytt areal vurderer vi at dispensasjonssaken ikke medfører endret bruk av 

utmark. Saken behandles derfor ikke etter Finnmarksloven. 

 

Reinbeitedistrikt 13 (Rbd 13), brev datert 9.2.2018 –  

Vi har vært med på befaring av tomta. Rbd 13 har ingen merknader. 

 

Statens vegvesen, brev datert 15.2.2018 – 

Fylkesvegen har fartsgrense 80 km/t, og ÅDT (årsdøgntrafikk) på 1 50. Dagens 

avkjørsel innfrir ikke siktkravene etter dagens vegnormal er i retning syd. Avkjørsel 

må oppgraderes i henhold til krav i gjeldende vegnormaler, og v i anbefaler at den 

flyttes noe nord for å sikre best mulig sikt. 

 

Finnmark fylkeskommune ikke svart innenfor fristen og det antas derfor at de ikke har noen 

merknader til søknaden. 

 

Reindrift:  
Eiendommen ligger i reinbeitedistrikt 13. Det er ikke avklart hvilke konkrete 

reinbeiteinteresser som kan bli berørt av tiltaket. Tiltaket anses ikke å berøre 

reindriftsnæringen. Planlagte tiltak ligger innenfor regulert område for råstoffutvinning 

(massetak) i gjeldende arealplan.  

 

Kulturminner:  
Lebesby kommune er ikke kjent med at det finnes registrerte kulturminner i det omsøkte 

området. Søk er utført på gnr/ bnr i Riksantikvarens kulturminnesøk og Matrikkelens 

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Omsøkte område ligger i et område som ansees for utenfor fare for flom/ overvann, 

utglidning og skredfare. Det er heller ikke naturlige eller menneskeskapte forhold som 

medfører fare for helse og sikkerhet som kommunen kjenner til.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  
Det er ikke anført fra søker at det foreligger friluftsinteresser som vil bli berørt av tiltaket. 

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slikt foreligger.  

 

Naturmangfoldloven, naturmiljø og landskap:  
De viktigste paragrafene i Naturmangfoldloven er §§ 8 – 12. Av lovens § 7 Prinsipper for 

offentlig beslutningstaking i §§ 8 – 12 fremgår det at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legge 

grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et 

forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter 

første punktum skal fremgå av beslutningen.  

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig 

bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse 

og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 

skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  



Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 

erfaring gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som 

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 

 

Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

dirnat.no, naturbase, artsdatabanken, miljostatus.no og skogoglandskap.no.  

I det aktuelle området er det registrert følgende forekomster av betydning:  

 VU – Sårbar, Hettemåke «Chroicocephalus ridibudus»  

 NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

 NT – Nær truet, Lirype «Lagopus lagopus»  

 

Det er ikke kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde på at det utover dette 

finnes arter eller naturtyper direkte knyttet til området. Etter kommunens vurdering vil 

heller ikke nevnte arter bli berørt av planlagte tiltaket. Kravet etter § 8 om at saken 

skal basere seg på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.  

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 

skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette 

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

Saken gjelder dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan ved uttak av 

masser fra et område avsatt til råstoffutvinning. Vi mener at § 9 er oppfylt. Den 

sentrale ordlyden om at: «Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette 

eller unnlate å treffe forvaltningsvedtak» vurderer vi ikke er aktuell i denne saken da 

det er klart at kunnskapen er god nok vedrørende plan- og influensområdets 

naturverdier til å si at en irreversibel skade på naturmangfoldet ikke vil skje som følge 

av tiltaket.  

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 

økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

 

Vurdering:  

Vi mener at ordlyden om økosystemtilnærming ikke vil få anvendelse i denne saken. 

Saken gjelder dispensasjon fra krav om utarbeidelse av reguleringsplan i et område 

som tidligere har vært tatt i bruk. Området har tidligere vært i bruk og planlagte tiltak 

vil ikke vesentlig forverre situasjonen for økosystemet i området. Når det gjelder 

belastningen sees det ikke at dispensasjonen vil øke belastningen i forhold til i dag.  

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom det ikke er urimelig ut fra tiltakets og 

skadens karakter.  



 

Vurdering: 

Kommunen mener dette ikke vil bli gjeldende da området tidligere har vært i bruk.  

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av 

tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de 

beste samfunnsmessige resultater.  

 

Vurdering:  

Det aktuelle området har tidligere vært i bruk. Utfra dette menes at det benyttes 

miljøforsvarlige tekniskker og driftsmetoder som gir det beste samfunnsmessige 

resultat.  

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon fra 

reguleringskravet for uttak av masser fra et tidligere uttak ikke vil medføre en 

vesentlig negativ innvirkning på Naturmangfoldet. Dette da området tidligere har vært 

i bruk. Det antas at eventuelt dyreliv kan bli berørt under selve uttaket, men at dette 

vil normalisere seg etter hvert. 

 

Vurdering: 

I henhold til Pbl § 19-2 kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I 

tillegg må fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 

dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal 

det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 

tilgjengelighet. Ved vurdering om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og 

regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra 

planer, lovens bestemmelse om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon, etter Plan- og bygningsloven (Pbl) § 

19-1, fra kommuneplanens arealdel. Søknaden gjelder uttak av masser fra avsatt område for 

massetak i kommuneplanen, men hvor det kreves utarbeidelse av reguleringsplan dersom 

grensen for 1 000 m2 (1 dekar) eller 5 000 m3 overskrides. Søknaden gjelder massetak ved 

Kuvann gnr. 20 bnr. 1 ved Ifjord.  

 

Av Pbl § 19-2 første del fremgår det at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 

vesentlig tilsidesatt. Lovens formål er å fremme bærekraftig utvikling til det beste for den 

enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. I gjeldende kommuneplan er området lagt ut 

til område for råstoffutvinning. Etter mineralloven § 43 krever et samlet uttak på mer enn 

10 000 m
3
 masse driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning. Ved driftskonsesjon 

vil sektormyndighetene bli gitt mulighet for uttalelse og kan da spille inn relevante 

betingelser for driften. Dispensasjon fra reguleringskravet vil således ikke vesentlig 

tilsidesette formålet ved gjeldende bestemmelse i kommuneplan. 

 

Fordeler med tiltaket: 

 Nært tilgang til masser for plastring av fyllingsfront ved smoltanlegget i Friarfjord. 



 Uttak i et allerede berørt område. Det er tidligere tatt ut masser i feltet. 

 Området er i kommuneplanen avsatt til formålet: Råstoffutvinning. 

 

Ulemper med tiltaket: 

 Utarbeides ikke reguleringsplan for området/ uttaket. 

 Uttak vil være synlig fra fylkesvegen. 

 Mulig presedens i forhold til andre områder. 

 

Det aktuelle området er allerede avmerket i kommunens arealplan for råstoffutvinning. 

Kommunen har i dagens kommuneplan veldig få slike felt og dispensasjonen vil derfor ikke 

skape en vesentlig tilsidesettelse av planens bestemmelse eller skape vesentlig presedens for 

andre områder. I tillegg kan det nevnes at dersom uttaket overstiger en samlet masse på 

10 000 m
3
 vil det bli krevd driftskonsesjon gjennom mineralloven § 43 og det blir da gis 

mulighet for å sette ytterligere krav til uttaket. 

 

Fylkesvegen går forbi det aktuelle området og enn kan i dag se det lille uttaket som er gjort. 

Det går også en vei inn til bruddet. Et uttak i dette området vil være synlig fra vegen og det 

bør derfor settes vilkår i en eventuell dispensasjon at området skal forsøkes avrettet med 

tilkjørt rene masser fra bruket i Friarfjord for å minske de visuelle effektene av uttaket. 

 

Ut fra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler ved 

tilgang til nærliggende masser i forbindelse med plastring av fyllingsfront ved anlegget i 

Friarfjord fremfor de ulemper det medfører ved ikke å utarbeide reguleringsplan. Området er 

allerede tatt i bruk og det vil i tillegg være mulighet for ytterligere oppfølgning av uttak etter 

mineralloven § 43 dersom samlet uttak overstiger 10 000 m
3
. Det tillegges også stor vekt at 

ingen av sektormyndighetene gikk mot søknaden. 

 

Det anbefales at dispensasjon gis for omsøkte tiltak.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


